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Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 53 

No dia dezoito de setembro de dois mil e dezanove, pelas nove horas, realizou-se a reunião da 

“Comissão Escolar de Restauração” no Liceu Francês Internacional do Porto: 

Na reunião estiveram presentes: 

- Diretora dos serviços administrativos e financeiros - Sr.ª Régine Gruner 

- Responsável da restauração - Sra. Marisa Leblanc  

- Nutricionista e representante da empresa Eurest - Sr.ª Isabela Vigário 

- Gestora da unidade - Sra. Sandra Seemann 

- Diretora operacional – Sr.ª Sara Silva   

- Gestora de projetos e fidelização – Sr.ª Elisabete Fernandes 

- Médica – Sr.ª Dr.ª Ana Leblanc 

- Enfermeira - Sra. Celeste Gonçalves 

- Representante dos alunos – Sr.ª Anaïs Costa  

- Representante dos alunos – Sr. Miguel Guimarães 

- Representante dos pais – Sr.ª Renata Cruz 

- Representante dos pais – Sr.ª Sandrine Alves 

- Representante dos pais – Sr.ª Aurélie Rocha 

- Representante dos pais – Sr.ª Joana Porto Gomes  

- Representante dos pais – Sr.ª Maria Pinho Pinhal 

A Sr.ª Diretora dos serviços administrativos e financeiros da escola, Sr.ª Régine Gruner, iniciou a 

reunião dando conta de que este ano letivo de 2019/2020 houve um ligeiro aumento de inscrições 
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de alunos na cantina, saber: à segunda feira 797 inscrições, à terça 779, à quarta 266, à quinta e 

sexta feira 810 inscrições. Os números indicados não contemplam os almoços dos professores e de 

outros adultos e, bem assim, as inscrições de último momento. A cantina está por isso a atingir o seu 

limite máximo de capacidade. O tempo de refeição dos alunos da primária é de cerca de 30 minutos 

e de cerca de 15 minutos para os alunos do liceu. 

A médica e a enfermeira do LFIP informaram que este ano letivo estão referenciados mais alunos 

com intolerâncias alimentares e intolerâncias mais graves. 

No seguimento da reunião foram apresentadas as queixas dos pais. Desde logo, as reclamações que 

se prendem com a escolha das sobremesas que devem ser menos doces.  

Assim ficou deliberado que, à exceção da semana do gosto, continuará a existir apenas uma 

sobremesa doce por semana, que será no dia temático. Por outro lado, haverá um dia na semana 

que só haverá fruta e será num dia em que o prato seja de carne. A fruta em calda será equivalente a 

um doce. Nos demais dias da semana teremos para sobremesa fruta, iogurte e tostas com queijo ou 

doce. Mantem-se a decisão de não colocar Kiwi na salada de fruta atento o número de alunos com 

alergia a esse fruto. O queijo ralado só vai ser colocado no buffet de saladas quando o prato principal 

for massa para evitar excessos por parte dos alunos. Os demais queijos mantêm-se. Também se 

mantém a decisão de servir batatas fritas apenas uma vez por mês. Será introduzida na ementa a 

quinoa e a polenta. O cuscus já foi introduzido na ementa e é para manter, porque os alunos gostam. 

Os alunos da maternal têm almoçado melhor desde que a escola instituiu que apenas comiam uma 

peça de fruta a meio da manhã. Quando chegam às 11h45 para almoçar vêm com apetite. 

De seguida procedeu-se à análise das ementas para as próximas semanas.  

A semana do gosto será de 14 a 18 de outubro de 2019. Nessa semana além das sopas mencionadas 

na ementa haverá sempre sopa de legumes. 

O peixe tilápia será introduzido na ementa (filé no forno). 

O Chefe continuará a estar presente todos os dias na cantina. 

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 6 de novembro de 2019, pelas 9 horas, na 

cantina. 
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